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ররিয় ভাই,
আমরা জারন আপরন রিরতি্ বা রবভ্াতি হর্ পাররন।
রকন্তু মরন রাখরবন…

আপনি আমাদেরই একজি।

আমরা আপিার যত্ন নিব।

আর্রা আপনাদক স্াগত জানাই।

আমারের মারকের রপছরন,
ররয়রছ বন্ধু ত্বপূর্ণ দিহারা।
 
আপরন একা নন।
 
আর্রা আপনার সাদে ককাবিড-১৯ -এর বিরুদধে 
লডাই করবি।

আপরন দকারভড-১৯- এ আক্াতি ্রব এটি 
গুরু্র নয়।

আমারের রবশ্াস দে আপরন পধুররাপধুরর সধুস্থ 
হরয় উঠরবন।
 
আপনার সধুস্থ হওয়ার জন্য এটি একটি 
রনরাপে জায়গা। এখারন অবস্থারনর ফরে 
আপরন ভাইরাসটি অন্যরের মারে ছডারবন 
না।
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িবিষ্যদত বক আশা 
করা যায়

আপরন সধুস্থ্য না হওয়া পে্ণতি এখারন 
োকরবন। 

আপরন স্াস্থ্য দসবা পারবন।

খাে্য ও পানীয়
রনরাপরে ঘধুরমারনার ব্যবস্থা
এবং স্ান করার ব্যবস্থা
সমস্ত রকছধু র আরয়াজন োকরব ।

আপনার পররমাপগুরে রনয়রম্ভারব 
রেখরবন এবং আশাবােী োকরবন।
 
একসাদে, আর্রা ককাবিড-১৯-কক পরাস্ত 
করি!

এখান কেদক আর্ার কখন অি্যাহবত হদি?

 
আপরন সম্ভব্ করয়ক সপ্ারহর জন্য োকরবন।

আপনার এখান দেরক ছাডা পাওয়ার আরগ আমরা আর একবার আপনার 
োোররসর নমধুনা পরীক্া করর্ পারর।

ইর্বািক রিতিাধারা আপনারক দ্ু্ আররাগ্য োভ করর্ সহায়্া কররব!

আপনি ভাল আদেি তা নিনচিত করার জি্য 
আমরা সবরকম পরীক্া কদরনে!

এবার আপিাদক নেদ়ে নেওযা নযদত পাদর ।
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শরীর সুস্থ রাখুন

রির্রেন রিিধুর পররমারর জে পান কররবন, রেরন অতি্ ১-২ রেটার। ভাে 
করর খারবন।

আপনার োকার জায়গার্ হােকা ব্যায়াম কররবন।

আপনার রিরকৎসক দে ওষধুধগুরো 
দেন, দসই ওষধুধই খারবন।

ভারো করর দেখধুন আপনার েরেষ্ট 
ওষধুধ আরছ রকনা?

র্নদক শক্ত রাখদিন

গান শুনধুন, 
রভরডও দেখধুন ।

রিাে্ণরা অেবা 
দমরডরটশন কররবন।

এমন ৩দট রজরনরসর 
কো দরাজ ভাবধুন োর 
জন্য আপরন কৃ্জ্ঞ ।

এরক অপররক উৎসারহ্ 
করুন ।
 

শুধধু রবশ্াসরোগ্য সূররের 
খবর পডরবন ।
গুজরব কান দেরবন না । 
আশাবােী োকধু ন ।

বকিাদি দ্ুত সুস্থ হওয়া যায়

উবু হওযা ডি ববঠক

এক পা সামদি নেদয 
অি্য হাটু িীচু করা

আপিার নবপরীত হাত এবং 
পা এক সাদে তুলিু।

আপনার ররিয়জরনর সারে 
রনয়রম্ভারব 
দোগারোগ রাখরবন!আমারের জন্য 

মনরক শক্ 
রাখরবন!

প্রনতটি ২০ বার, পুদরা প্রনরিযাটি ৩ বার 
পিুরাবৃনতি করদত হদব 
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আর্ার বক জানা উবিত ?

এই েক্রগুরে োকা স্াভারবক:

জ্বর আসরব এবং োরব - এটিই 
স্াভারবক ।

১-২ সপ্ারহর জন্য কারশ

্রব…
দবশীরভাগ দোক ১-২ সপ্ারহর মরধ্যই এই 
েক্রগুরে দেরক মধুরক্ পায়।
ভাই, আত্মরবশ্াস রাখধুন!

বনম্নবলবখত ককান লক্ষণ োকদল সহায়তা কপদত আপবন 
কর্বডদকল কপাদটে ( বিবকৎসার স্থান ) যান:

রনম্নরেরখ্ দকান েক্র 
োকরে সহায়্া দপর্ আপরন 
দমরডরকে দপারটে (রিরকৎসার 
স্থান) োন:

গন্ / স্াে পারছেন না

সরেমি / বন্ নাক

দপশী ব্যো

পা্ো পায়খানা

অরধক জ্বর

অ্্যরধক বরম, পারন পান 
করর্ না পারা

কারর ছাডাই বধুরক 
ব্যো।

শ্াসকষ্ট, রবরশষ্ েরে 
আপরন স্াভারবকভারব 
কো বের্ বা হা াটর্ না 
পাররন

জরুরব 
(ইর্ার্জদন্সব)

মাো ব্যো

ক্ারতি

গো ব্যো
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সাধারণ প্রশ্ািলী

প্ররঃ: আর্ার িদয়র বকিু আদি কী?

না। আমরা ২৪ ঘণ্া আপনারের জন্য 
আরছ।
 
আমরা আপনারের েত্ন দনব!
 
আপনার েরে আরও রিরকৎসার রিরয়াজন 
হয়, আমরা ্া রনরচি্ করব।

প্ররঃ: আবর্ কী িাদলা হি?

জ্বী, আমার দকারভড-১৯ হরয়রছে রকন্তু 
আরম ভােভারব সধুস্থ্য হরয় উরঠরছ।

দবশীরভাগ দোরকরাই হাসপা্ারে না 
দেরকও সধুস্থ হরয় ওরঠ।

ভাই, আত্মরবশ্াস রাখধুন!

প্ররঃ: আর্াদক বক বিবকৎসার খরি বনদয় 
বিন্া করদত হদি?

না! রসঙ্াপধুর সরকার সমধুেয় রিরকৎসা 
ব্যয় বহন কররছ।

আমার রনরয়াগক ্্ণ া রনরচি্ কররছন দে 
আমার পররবাররর কারছ আমার দব্ন 
দপৌছঁরছে।
আরম রনরচিরতি োকর্ পারর!

আবর্ বকিাদি বনদজদক এিং অন্যদের সুরবক্ষত 
রাখদত পাবর ?

আপনার ঘরর দেন 
ভােভারব বা্াস 
িোিে করর্ 
পারর, ্া রনরচি্ 
করুন।

সব্ণো  কারশর 
এবং হা ারির 
সময় টিসধু্য রেরয় 
আপনার মধুখ িাপা 
রাখধুন।

আপনার ব্যবহৃ্ 
টিসধু্যটি ডাটেরবরন 
দফরে রেরয় 
আপনার হা্ 
ধধুরয় দফেধুন।

হা্ দমোরবন না। মধুরখ হা্ দেরবন 
না।

েরজার হা্ে 
এবং দররেং-
এর মর্া 
জায়গাগুরো , 
দেখারন অরনরক 
হা্ দেয় , দসই 
জায়গাগুরোর্ 
হা্ দেরবন না।

েরজার হা্ে 
এবং বার্র 
সধুইরির মর্া 
জায়গাগুরো, 
দেইখারন অরনরক 
হা্ দেয়, দসইসব 
জায়গাগুরো 
রিায়ই পররকোর 
করর জীবানধুমধুক্ 
রাখরবন ।
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র্দন রাখদিন, আর্রা সিাই 
আপনার সাদে আবি।

পারন রেরয় 
ভােভারব হা্ 
ধধুরয় রনন। 
্ারপর হা্ 
পধুররাপধুরর শুরকরয় 
রনন।

বােরুরম:

েধুেধু দফোর পরর 
সাবান এবং জে 
রেরয় রসঙ্কটি ধধুরয় 
পররষ্ার করুন।

রির্্যক বার 
ব্যবহাররর পরর 
টয়রেট ফ্াশ 
করুন।

আপনার হা্ রিায়ই ধধুর্ হরব। খাওয়ার আরগ এবং পরর, আর বােরুম/
ে্যাট্রিন ব্যবহার করার পরর রনচিই হা্ ধধুরবন।

পররষ্ার িেতি 
পারন রেরয় 
হা্ রভরজরয় 
রনন।

হার্ সাবান 
রনরয় রবশ 
দসরকরডের জন্য 
হার্ দমরখ রনন। 
সমরয়র রহরসব 
রাখার জন্য 
আপরন হা্ 
মাজার সময় 
েবুার “আমরা 
কররবা জয়” 
গানটি গাইর্ 
পাররন।

HealthServe আপনার বক্ব্য জানর্ আগ্রহী। 
আপরন আপনার অরভজ্ঞ্া আমারের জানান 
অেবা দকান রিশ্ন োকরে রজরজ্ঞস করুন

HealthServe Whatsapp: 
+65 31384443

অেবা আমারের দফান-বন্ধু ত্ব 
(tele-befriending) দসবা:
bit.ly/hstok2me

আররা রকছধু  সহায়ক সংস্থানসমূহ:

দকারভে-১৯ সম্পরকমি্ ্রে্যর জন্য
http://covid19.healthserve.org.sg

সধুস্থ োকার জন্য
https://www.sgmigrant.com

উদ্ীপক বিন্ার প্রশ্

দেরশ আপনার পররবাররক উৎসারহ্ করার জন্য আপরন রক বেরবন?

আপনার বন্ধু  রনরুৎসারহ্  হরে আপরন ্ারক রক বরে উৎসারহ্ কররবন?

আজরক আপরন দকান ৩টি রজরনরসর জন্য কৃ্জ্ঞ?

আপবন আর্াদেরই 
একজন!
আর্রা আপনার 
যত্ন কনি!
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ডাক্তাদরর র্ন্ি্য:

আপনাদের িাডা বসঙ্াপুর আর বসঙ্াপুর নয়।

আর্াদের সাদে কেশ গডায় অংশ কনিার জন্য ধন্যিাে।
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